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O Sindsep começa o ano fechando mais par-
cerias para trazer benefícios aos seus associ-
ados. Dessa vez, a cooperação acontece com 
escolas particulares de educação infantil e 
ensinos fundamental e médio, os colégios 
São José e Vera Cruz, localizados nos bairros 
da Boa Vista e nas Graças, respectivamente.

No Colégio São José, os servidores e 
dependentes terão direito a um desconto de 
30% a partir da segunda parcela das mensa-
lidades do 6º ano do ensino fundamental a 
3ª série do ensino médio. No Vera Cruz, todos 
os servidores e servidoras filiados ao sindi-
cato e seus dependentes, filhos(as), tutela-
dos(as), menores sob guarda judicial e cônju-
ges terão um desconto de 20% também a 
partir da segunda parcela das mensalidades. 
Para ter direito aos descontos, o servidor 
deve se dirigir aos colégios,  comprovar a sua 
filiação ao Sindsep, por meio de seu contra-
cheque atualizado, e efetuar a matrícula. 

O Sindsep-PE defende a educação 
pública, gratuita e de qualidade. No entan-

to, diante dos desafios que o país atraves-
sa com cortes drásticos de investimentos 
em todas as áreas da educação, o setor 
está bastante deficitário. “Diante dessa 
situação, achamos importante fechar 
essas parcerias para possibilitar que nos-
sos associados também tenham a opção 
de matricular seus filhos em colégios 
particulares por preços mais baixos”, des-
tacou o secretário geral do Sindsep-PE, 
José Felipe.  

ENSINO SUPERIOR
Além desses dois colégios, o Sind-

sep já possui convênio com duas institui-
ções de ensino superior de Pernambuco, a 
Esuda e o Grupo Ser Educacional, que admi-
nistra a Uninassau e a Uninabuco. Isso 
significa descontos de 30% a 40% nos 
cursos de graduação presencial, não só 
para os filiados, mas seus ascendentes e 
descendentes, como pai, mãe, filhos, 
netos, além dos cônjuges. Outras informa-
ções pelo (81) 3131.6350.

Desconto nos colégios Vera Cruz e São José


